Verslag jaarvergadering 2013
op 22 januari te Barneveld

SAD
STICHTING ANTI DIERENLEED

Aanwezigen op dinsdag 22 januari 2013 op de bestuursvergadering van de
Stichting Anti Dierenleed, SAD,:
Tina de Swart-Verweij, (voorzitter)
Hanneke Hoekstra-Visser, (penningmeester) en
Jane Renzen-Bos, (secretaris)
Agenda:
1.

Financien:
Overzicht van de voorbereiden kosten die gemaakt zijn ten behoeve van
de oprichting van SAD.
Het banksaldo per ultimo 2012 bedroeg 33.242,71 euro daarnaast
bedroeg de beleggingsrekening in de vormvan Certificaten Triodos Bank
20.270,27 euro. Het totale vermogen was 53.512,98 euro groot.
Zoals reeds vermeld in het verslag van 2012, is de vergissing van de
bank, bij de opening van de rekening, volledig hersteld.
Met dhr. Diocre (vermogensbeheerder bij de Triodos Bank.) regelmatig
contact. Wij hebben, in overleg met hem, gekozen voor de verdeling van
de financiën in een deel in een beleggingsfonds en een deel op de
betaalrekening.
De volgende giften zijn overgemaakt:
Eyse on Animals E 1.000,—
Stichting Apenhof E 500,—
Aide aux Anes E 500,—
Totaal: 2.000,—

De vergadering gaat akkoord met deze verantwoording en dank de
penningmeester hiervoor.
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2.

Verslag van de uitvoering van het beleidsplan:
De vergadering heeft in 2012 besloten om de doelen onder te verdelen in
lange, middellange en korte termijn doelstellingen:
a.

Lange termijn doelen, te noemen: Macro niveau (betreft het
aangaan van verplichtingen voor een periode van de maximaal 7
jaar)

b.

Middel lange termijn doelen, te noemen: Meso niveau (betreft het
aangaan van verplichtingen voor een periode van maximaal 3 jaar)

c.

Korte termijn doelen, te noemen: Micro niveau (betreft het
aangaan van verplichtingen die zich incidenteel voor doen en
binnen het lopende boekjaar worden afgerond)

De voornemens waren als volgt en hebben de aangevulde aandacht
gekregen:
a.

Macro niveau:
SAD heeft meer kennis nodig over de wereld van dieren welzijn.
SAD heeft in deze wereld ook een positie in te nemen.
Dit tweeledig doel aan we op de volgende manier benaderen:
Kennis en netwerk in de wereld van dierenwelzijn.
We gaan de verdere informatie vergaren via gerenommeerde
spelers op dit gebied.
De Partij voor de Dieren heeft ons al veel informatie verstrek. We
blijven gebruikmaken van de daar beschikbare informatie.
De organisaties en particulieren waar wij verdere banden willen
aangaan, zijn:
. Eyes On Animals, is een zeer succesvolle organisatie die zich
ondermeer bezighoud met dierentransporten. Zij worden door de
Europese Autoriteit gewaardeerd om hun kennis en activiteiten.
. Mw. W.J.I. Visser is een belangrijke sponsor van SAD. Zij is al
jaren betrokken bij het verstrekken van gelden en middelen, die
aangewend worden voor dierenwelzijn. Van haar ervaring willen we
graag gebruikmaken.
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. GAIA (Global Action in the Interest of Animals). Deze Belgische
stichting beschikt naast, gedegen kennis en ervaring op het
betreffende aandachtsgebied, over educatieve programma’s over
het onderwerp dierenwelzijn.
. Stichting Haas. Is dank zij het door hun opgebouwde netwerk,
buitengewoon goed op de hoogte van gebeurtenissen bij
stakeholders in het dierenwelzijn gebied.
Zij zijn als treasurer, sponsor en als verstrekker van daadwerkelijke
hulp, actief in Nederland, Spanje en Californië.
Met alle opnoemde organisaties onderhouden we contact

Naams Bekendheid verkrijgen binnen de diervriendelijke en
vegetarische belevingswereld.
. We gaan ons netwerk uitbouwen.
. Om onze eigen rol in de omgeving van ons doelgebied,
herkenbaar in te nemen, zijn we met elkaar overeen gekomen dat
we een vegetarisch restaurant gaan ondersteunen.

Met deze betrokkenheid in de diervriendelijke en vegetarische
omgeving, moet onze rol en bekendheid worden onderstreept.
Het verwerven van inkomsten.:
De stichting verkeerd in de gelukkige omstandigheid van de
aandacht van een aantal belangrijke weldoeners.
Door betrokkenheid in een vegetarisch restaurant en de
benadering van mensen en organisaties in ons netwerk, wil SAD de
economische spreiding van de bronnen uitbouwen.
Er zijn dit jaar verschillende verkennende gesprekken
geweest. o.a. met een vegetarische kok ivm een
restaurantje.

b.

Meso niveau:
Onderzoeken en een keuze maken welke dierenwelzijnsorganisaties
een structurele rol in nemen aanmerking kunne komen voor
meerjarige ondersteuning.

c.

3.
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Micro niveau:
Het lenigen van incidentele noden bij daadwerkelijk dierenhulp
verleners.
De vergadering heeft besloten dat deze ondersteuning uitgevoerd
kan worden door het zelfstandig handelen van een gemachtigde
van het bestuur. Dit mandaat wordt aan mw. Renzen-Bos
(secretaris) verstrekt.

Aanvraag van de belangrijke ANBI autorisatie.
De secretarissen penningmeester zullen de aanvraag indienen.
SAD heeft de ANBI status gekregen.

Het beleidsplan zal in 2013 verder uitgewerkt worden.
Dit verslag is opgesteld door de secretaris en akkoord bevonden door de
aanwezigen.
Barneveld,
22 januari 2013

